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DATE PERSONALE : 

 Numele :  Darvas  

 Prenumele : János 

 Data naşterii : 18.09.1959  

   

 Telefon serviciu : 0266-372004 

 Telefon :   

STUDII :  

2014.04.11 Diplomă de doctor - Universitatea Tehnică de Construcții București, 

inginerie civilă „Contribuții la evaluarea comportării construcțiilor hidrotehnice folosind 

tehnologii informatice” 

INSTITUTUL DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI, Facultatea de Hidrotehnică ( 1979 - 

1984),  

  

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ : 

  - Cursuri postuniversitare la Facultatea de Hidrotehnică, Drumuri şi Căi Ferate 

 (1988 - 1989). 

 - Limbi străine: limba franceză – nivel începător 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ : 

După absolvirea facultăţii, în perioada 1984 – 1990 am lucrat la Oficiul de 

Gospodărire a Apelor Covasna, biroul PCA, având funcţia de inginer. Activitatea de 

bază a fost cea de studiu a documentaţiilor tehnice depuse în vederea obţinerii 

acordurilor de gospodărire a apelor, verificarea pe teren a datelor prezentate, 

elaborarea referatelor tehnice s-au a acordurilor de gospodărire a apelor, efectuarea 

verificărilor pe teren privind respectarea de către unităţile economice a legilor şi 

normativelor din domeniu. 

În perioada 1990 – 1994 am lucrat la Agenţia de protecţia Mediului Miercurea 

Ciuc, serviciul Reglementări, având funcţia de şef serviciu. Activitatea de bază a fost 

cea de studiu a documentaţiilor tehnice depuse în vederea obţinerii acordurilor de 



mediu, verificarea pe teren a datelor prezentate, elaborarea referatelor tehnice s-au a 

acordurilor de mediu, elaborarea unor studii şi propuneri la proiecte de  legi şi 

normative din domeniu. 

În perioada 1994 - 1997 am lucrat la  Compania Naţională APELE ROMÂNE 

S.A. Sistemul de Gospodărire a Apelor Miercurea Ciuc, având funcţia de inginer. 

Activitatea de bază a fost cea de coordonare a activităţii compartimentului Intreţinere 

– Exploatare, inclusiv elaborarea proiectelor şi realizarea lucrărilor din Programul de 

Gospodărire a Apelor, aprobate de forul tutelar. 

În perioada 1997 – 2006 am lucrat la  Compania Naţională APELE ROMÂNE 

S.A. Sistemul de Gospodărire a Apelor Miercurea Ciuc, având funcţia de inginer – şef 

formaţie. Activitatea de bază este cea de coordonare a activităţii formaţiei de lucru 

Dăneşti, privind realizarea lucrărilor din Programul de Gospodărire a Apelor, 

aprobate de forul tutelar. Coordonez direct activitatea de la acumularea Mesteacănul 

Bălan. 

Din anul 2006 lucrez la A.N. „APELE ROMÂNE” Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Harghita având funcţia de inginer şef. 

 

 

 


